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 MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

 Szabadka, Ago Mamužić u 11/II. 

 Iratszám: broj: MNT-000291/K/2015 - J/439/1 

  Kelt: 2015. március 09-én  

 

     A Magyar Nemzeti Tanács Ügyrendje 22. és 23. szakasza alapján (elfogadva 2014. 

december 2-án H/2/2014 iratszám alatt) összehívásra került a Magyar Nemzeti Tanács ötödik 

rendes ülése. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

     A Magyar Nemzeti Tanács negyedik rendes üléséről, amely 2015. március 09-én került 

megtartásra, Szabadkán, a Magyar Ház földszinti üléstermében (Ago Mamužić u.11.) 15.00 

órai kezdettel. 

JELEN VOLTAK (TAGOK):  

    Dr. Antal Szilárd, Bacskulin István, Beretka Katinka, Dolinszky Gábor, Dudás Károly, 

Fodor László, mgr. Hajnal Jenő, Jerasz Anikó, Joó Horti Lívia, Kecskés Endre, Kovács 

Zsuzsanna, Krizsán Vilmos, Ladisity Melinda, Linka B. Gabriella, Lovas Ildikó, Madarász 

Gyula, Náray Éva, Németh Ernő, Nyilas Leonov Anita, Paskó Csaba, Perpauer Attila, 

Petkovics Márta, Szilágyi Miklós, Szlákó József, Talpai Sándor, Tari István, Vass Tibor, 

Várkonyi Zsolt, Vidrács Krisztina, Virág Klára, dr. Zsoldos Ferenc 

   Az ülés elején _29_ tanácstag, a napirendi javaslat ismertetésétől pedig _31_ tanácstag 

volt jelen.  

   A Tanács az ülés egész tartama alatt és annak befejezésekor is határozatképes volt.   

Hivatal részéről jelen voltak: Bábi Attila, Lulić Emil, Kolozsi Andrea 

       

JELEN VOLTAK MÉG:  Barlai Edit, a szabadkai Zeneiskola igazgatónője, ifj. Virág Gábor, 

a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatója, Molnár Tibor, a zentai Történelmi Levéltár 

megbízott igazgatója és a sajtó képviselői.   

 

HIÁNYOZTAK: Bognár Beáta, Bővíz László, Siflis Zoltán, Urbán András 

 

ELNÖKÖLT ÉS AZ ÜLÉST VEZETTE:___ mgr. Hajnal Jenő___ . 

A JEGYZŐKÖNYVET VEZETTE : ___Tómó Szalma Beáta___.    

 

  Hajnal Jenő elnök megnyitotta a Magyar Nemzeti Tanács 2015. március 09-én 15.00 órai 

kezdettel összehívott V. rendes ülését. Köszöntötte a jelenlévő tanácstagokat, a Magyar 

Nemzeti Tanács Hivatalának munkatársait, az ülésre meghívott vendégeket és a média 

képviselőit. Meghívott vendégként jelen volt Barlai Edit, a szabadkai Zeneiskola 

igazgatónője, ifj Virág Gábor, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatója és Molnár Tibor, a 

zentai Történelmi Levéltár megbízott igazgatója. 

  Hajnal Jenő elnök megállapította, hogy a Tanács határozatképes, mivel az ülésen 29 

tanácstag van jelen. 
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Az ötödik rendes ülés napirendjének megállapítása következik. Az elnöklő elmondta, hogy 

Tari István tanácstagtól sürgősségi indítvány érkezett a napirendi javaslatra. Hajnal Jenő 

elnök elmondta, hogy a tanácstag azt javasolja, hogy az MNT hozzon határozatot a Magyar 

Nemzeti Tanács ösztöndíjszerződése szövegének módosításáról. Az elnöklő tájékoztatta az 

előterjesztő tanácstagot, hogy formai és érdemi hiányosságok miatt nem fogadható el a 

javaslat, hiszen a Magyar Nemzeti Tanács ezekben az esetekben két-két egyenlő fél közül az 

egyik, így nincs jogában egyoldalúan határozattal módosítani a megkötött szerződéseket. Az 

elnöklő hozzátette, hogy a javaslatott figyelembe veszik, amikor ennek eljön az ideje. 

Tari István elmondta, hogy nem a meglévő szerződésnek a szövegét szeretné módosítani, 

hanem a jövőre vonatkozóan szeretne egy olyan javaslatot tenni, amely méltó ehhez a 

Nemzeti Tanácshoz. 

 

Hajnal Jenő elnök a Magyar Nemzeti Tanács ötödik rendes ülésének napirendi javaslatát, 

illetve annak sorrendjét bocsájtotta szavazásra. 

 

 

Napirendi javaslat:  

 

 

1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása 

2. A Budiszava helységnév Tiszakálmánfalvára való módosításáról szóló határozat 

meghozatala 

3. A Tanács egyablakos ügyviteléről szóló záradék meghozása 

4. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Zeneiskola tanterv-

módosítási eljárása kapcsán 

5. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a torzsai Branko Radičević Általános 

Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

6. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Bosa Milićević 

Közgazdasági Középiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

7. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökbecsei Pava Sudarski 

Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgatóbizottságának tagválasztási eljárása kapcsán 

8. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szenttamási Öröm Iskoláskor Előtti 

Intézmény Igazgatóbizottságának tagválasztási eljárása kapcsán 

9. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić 

Középiskolai Diákotthon igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

10. A Forum Könyvkiadó Intézet a munkahelyek belső szervezéséről és rendszerezéséről 

szóló szabályzata módosításának elfogadása 

11. A Forum Könyvkiadó Intézet 2015. évi pénzügyi terve módosításának elfogadása 

12. A Forum Könyvkiadó Intézet 2015. évi kiadói terve és munkaprogramja 

módosításának elfogadása 

13. A zentai Történelmi Levéltár 2014. évi munkaprogramjáról szóló jelentés elfogadása 

14. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Tartományi Kulturális és 

Tájékoztatási Titkárság 2015. évi, a nemzeti kisebbségek részére kiírt kiadói 

tevékenységekre vonatkozó pályázatainak kapcsán 
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15. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Törökkanizsa Község 2015. évi 

művelődési egyesületek részére kiírt kulturális pályázatának eszközfelosztása kapcsán 

16. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyarkanizsa Község 2015. évi 

községi költségvetéséből támogatandó művelődési programokra és projektumokra 

vonatkozó pályázata kapcsán 

17. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyarkanizsa Község 2015. évi 

községi költségvetéséből támogatandó civil szervezetek projektumaira vonatkozó 

pályázata kapcsán 

18. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori Laza Kostić Művelődési 

Központ igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

19. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a fehértemplomi Történelmi Levéltár 

Igazgatóbizottságának tagválasztási eljárása kapcsán 

20. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a temerini Nemzetek Közötti 

Viszonyügyi Tanács magyar nemzetiségű tagjainak jelölése kapcsán 

21. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zsablyai Nemzetek Közötti 

Viszonyügyi Tanács magyar nemzetiségű tagjának jelölése kapcsán 

22. A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori utcanév-meghatározási 

eljárás kapcsán 

23. Határozat a MNT és a MNT Végrehajtó Bizottsága által elfogadott, meghozott jogi 

aktusok megjelentetéséről a MNT hivatalos honlapján 

 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

 

 

Ü L É S V E Z E T É S I   Z  Á  R  A  D  É  K 

KELT___2015. március 09-ÉN ___ 

 

  A Tanács elfogadta az ötödik rendes ülés napirendjét.   

  Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy az V. rendes ülés 

napirendje 29 igen, 1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került.  

 

A Tanács ezután rátért a napirendi pontok megtárgyalására:  

 

 

ELSŐ  NAPIRENDI PONT :  

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása 

   

Tari István megjegyezte, hogy a szavazatokat mindig számszerűsíteni kell. Sok napirendi pont 

szavazásánál hangzott el az, hogy „látható többséggel”. 

Hajnal Jenő elmondta, hogy a jegyzőkönyvben a szavazatok számszerűen szerepelnek, 

minden napirendi pont esetében. 
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A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z  Á  R  A  D  É  K 

KELT___2015. március 09-ÉN___ 

 

  A Tanács ELFOGADJA az előző  ülés jegyzőkönyvét.  

   Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy az előző ülés 

jegyzőkönyve 29 igen, 2 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

 

MÁSODIK  NAPIRENDI PONT :  

A Budiszava helységnév Tiszakálmánfalvára való módosításáról szóló határozat meghozatala 

      

Hajnal Jenő elnök ismertette a második napirendi pontot. 

Szilágyi Miklós, a Nyelvhasználati Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság első rendes 

ülésén határozott a Budiszava helységnév Tiszakálmánfalvára való módosításáról, amely 

során a Bizottság pozitívan értékelte a benyújtott kérelmet, szem előtt tartva azt, hogy 

Tiszakálmánfalva polgárai többször kérték ezt a módosítást, és hogy történelmi gyökerek 

fűződnek ehhez a helységnévhez. 

Tari István elmondta, hogy településeink elnevezése a magyar nyelv szókincsének a részét 

képezik. Hozzátette, hogy minél előbb át kell nézni azokat a településeket, amelyeket nem tart 

számon a jegyzék. 

Dudás Károly elmondta, hogy több okból is meg kell szavazni az alábbi határozatot, először is 

azért, mert joga van az MNT-nek, másrészt, mert a település polgárai a kezdettől fogva 

támogatják e módosítást. Hozzátette, hogy felelősséggel tartoznak Tiszakálmánfalva egykori 

és mostani polgárainak, és méltó ember nevét viseli Tiszakálmánfalva. 

Vass Tibor hiányolja a polgárok neveinek listáját, akik kezdeményezték, illetve kérték a 

helységnév módosítást. 

Szilágyi Miklós elmondta, hogy a Nyelvhasználati Bizottság megkapta a komplett 

dokumentációt, majd idézett röviden a benyújtott polgári kérelemből. 

Perpauer Attila felszólalásában elmondta, hogy annak tesznek eleget, amelyet az ott élő 

magyarság többsége kért. 

Bacskulin István hozzátette, hogy sok olyan faluban járt már, ahol nem fogadják el a magyar 

helységnevet.  

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

 

H A T Á R O Z A T 

SZÁM __ H/10/2015___KELT___2015. március 09-ÉN 

 

 A Tanács  MEGHOZZA a Budiszava helységnév Tiszakálmánfalvára való 

módosításáról szóló határozatát.           

    Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 27 igen, 

3 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került.   
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HARMADIK  NAPIRENDI PONT :  

A Tanács egyablakos ügyviteléről szóló záradék meghozása 

 

Hajnal Jenő elnök előterjesztette a harmadik napirendi pontot. Az elnöklő elmondta, hogy a 

Magyar Nemzeti Tanács munkájának, megújításának fontos állomása az összehangolt, 

egységesített egyablakos internetes megjelenítés és egy olyan virtuális világban, ahol 

elérhetővé válik a Tanács feladataihoz tartozó minden olyan információ és program, amely 

közvetlenül érinti a nemzeti önazonosság őrzésének és fejlesztésének lehetőségeit, a 

szülőföldön maradás érdekérvényesítés területén. 

Dr. Antal Szilárd, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja hozzátette, hogy a jó 

kommunikáció kulcsfontosságú. Elmondta továbbá, hogy a magyar nép és az MNT, illetve az 

állami intézmények között kapocsnak kell lennie. A honlap kidolgozása folyamatban van és 

hamarosan minden elérhető és felhasználóbarát lesz. 

Tari István kérdése arra vonatkozott, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik nem 

rendelkeznek számítógéppel.  

Perpauer Attila megjegyezte, hogy egy határozott javaslat került az MNT elé, amely azt 

tartalmazza, hogy egy összehangolt egyablakos internetes megjelenése lesz a Magyar Nemzeti 

Tanácsnak. 

Náray Éva Tari István tanácstag felszólalására reagálva elmondta, hogy Topolyán a 

Könyvtárban számítógépes tanfolyamot szerveznek nyugdíjasok részére, ez a világ menete és 

erre kell összpontosítani. 

 

Hozzászólt még:Talpai Sándor, Bacskulin István 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K  

SZÁM __ Z/53/2015___KELT___2015. március 09-ÉN 

 

       A Tanács  MEGHOZZA a Tanács egyablakos ügyviteléről szóló záradékát.           

      Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 30 igen, 

1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került.  

 

  

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT :  

A Végrehajtó Bizottság döntésének  jóváhagyása a szabadkai Zeneiskola tanterv-módosítási 

eljárása kapcsán 

 

Hajnal Jenő elnök felkérte Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnökét, hogy terjessze be a 

javaslatot a Tanács elé. 

Jerasz Anikó ismertette a Végrehajtó Bizottság döntését, mely szerint a Bizottság feltételesen 

támogatta a tanterv-módosítási javaslatot, azzal a kitétellel, hogy a program legkésőbb 

2016/2017-es iskolaévvel hatályosan módosul, hogy felölelje a képzést a következő 

hangszereken is: vonósokon, cimbalmon és a citerán. 

Hajnal Jenő elmondta, hogy azt szeretnék elérni, hogy a népzenei képzés tovább erősödjön. A 

továbbiakban átadta a szót Barlai Edit, igazgató asszonynak, aki elmondta, hogy a szabadkai 

Zeneiskola indítványozta a népzenei tanszak magyar tantervének kidolgozását és hozzátette, 

hogy eddig a népi ének tantervének kidolgozásáig jutottak és folytatódik a népi hangszerek 

tantervének kidolgozása is. 
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Petkovics Márta megjegyezte, hogy a szabadkai Zeneiskola munkája egyedülálló és 

példaértékű, fontosnak tartja, hogy intézményes keretek közt tanítsák a népzenét. 

Paskó Csaba felszólalásában elmondta, hogy az etnomuzikológiában három nagy oszlop van, 

a népi ének, a néptánc és a népzenei hangszerek oktatása. A Végrehajtó Bizottság megnevezte 

a cimbalom, a citera és a vonós hangszereknek a fontosságát, amelyeket majd 

módosításképpen kell beemelni ebbe a hármas oszlopba és az oktatásban megvalósítani.  

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

 

Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/54/2015 ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
   A Tanács  JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szabadkai Zeneiskola 

tanterv-módosítási eljárása kapcsán 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 30 igen, 

1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került.  

 

 

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT :  

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a torzsai Branko Radičević Általános Iskola 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

 

Hajnal Jenő elnök felkérte Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnökét, hogy terjessze be a 

javaslatot a Tanács elé.  

Jerasz Anikó ismertette a Végrehajtó Bizottság döntését, mely szerint a Bizottság támogatja 

Tiganj Rahman tornatanár јelölt igazgatóvá történő megválasztását. 

 

  

A Tanács a következő döntést hozta:   

 

 

Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/55/2015___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a torzsai Branko 

Radičević Általános Iskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 30 igen, 

1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került.  

 

 

HATODIK NAPIRENDI PONT :  

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági 

Középiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

 

Hajnal Jenő elnök felkérte Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnökét, hogy terjessze be a 

javaslatot a Tanács elé.  
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Jerasz Anikó ismertette a Végrehajtó Bizottság döntését, amely azt tartalmazza, hogy a 

Bizottság előzetesen jóváhagyja Zombori Imre – okleveles közgazdász – jelölt, szabadkai 

lakos választását a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola igazgatójának. 

Lovas Ildikó ismertette Zombori Imre igazgató jelölt életrajzát. 

 

Hozzászólt még: Bacskulin István 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

 

Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/56/2015 ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
   A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szabadkai Bosa 

Milićević Közgazdasági Középiskola igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

  Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 29 

igen, 1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

  

 

HETEDIK NAPIRENDI PONT :  

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a törökbecsei Pava Sudarski Iskoláskor 

Előtti Intézmény Igazgatóbizottságának tagválasztási eljárása kapcsán 

 

Hajnal Jenő elnök felkérte Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnökét, hogy terjessze be a 

javaslatot a Tanács elé. Jerasz Anikó ismertette a Végrehajtó Bizottság döntését, amely azt 

tartalmazza, hogy a Bizottság támogatja Becsei Brigitta iskolaszéki tagként történő 

kinevezését. 

Nyilas Leonov Anita ismertette Becsei Brigitta életrajzát. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

 

Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/57/2015 ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
   A Tanács  JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a törökbecsei Pava 

Sudarski Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgatóbizottságának tagválasztási eljárása kapcsán 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 29 igen, 

2 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került.  

 

 

 

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT :  

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a szenttamási Öröm Iskoláskor Előtti 

Intézmény Igazgatóbizottságának tagválasztási eljárása kapcsán 

 

Hajnal Jenő elnök felkérte Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnökét, hogy terjessze be a 

javaslatot. A Végrehajtó Bizottság elnöke ismertette a Bizottság döntését, amely azt 

tartalmazza, hogy a Bizottság támogatja Fulajtár Szilvi igazgatóbizottsági tagként történő 

kinevezését. 
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Bacskulin István kérdése arra vonatkozott, hogy mi az oka a tagválasztásnak. 

Jerasz Anikó a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az említett intézményben három 

igazgatóbizottsági tag cserére kerül sor. Kettő tag a szülők sorai közül kerül ki, amelyek nem 

kerülnek az MNT-ben véleményezésre, csak egy tag véleményezésére kerül sor, a fent 

említett Fulajtár Szilvi jelölt esetében, hiszen őt javasolja az Önkormányzat. 

Bacskulin István a jelölt adatlapja vonatkozásában elmondta, hogy az adatlapban szerbül, 

cirill betűkkel szerepel a jelölt neve.  

Hajnal Jenő hozzátette, hogy a javaslat az adott formában érkezett a Hivatalba. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/58/2015 ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
   A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a szenttamási Öröm 

Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgatóbizottságának tagválasztási eljárása kapcsán 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 29 igen, 

2 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került.  

 

 

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT :  

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a nagykikindai Nikola Vojvodić Középiskolai 

Diákotthon igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

 

Hajnal Jenő elnök felkérte Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnökét, hogy indolkolja 

meg a javaslat előterjesztését. A Végrehajtó Bizottság elnöke ismertette a Végrehajtó 

Bizottság döntését, amely azt tartalmazza, hogy a Bizottság támogatja Krstić Goran – 

fejlesztő- és gyógypedagógus mester – јelölt igazgatóvá történő megválasztását. 

 

Hozzászóltak még: Talpai Sándor, Bacskulin István 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/59/2015 ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
  A Tanács  JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a nagykikindai Nikola 

Vojvodić Középiskolai Diákotthon igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 29 igen, 

1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

  
 

TIZEDIK NAPIRENDI PONT :  

A Forum Könyvkiadó Intézet a munkahelyek belső szervezéséről és rendszerezéséről szóló 

szabályzata módosításának elfogadása 

 

Hajnal Jenő ismertette a napirendi pontot, majd átadta a szót Jerasz Anikónak, a Végrehajtó 

Bizottság elnökének. Jerasz Anikó ismertette a tizedik napirendi pontra vonatkozó módosítási 
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javaslatát, mely szerint az Ügyrend 33. szakasza alapján javasolja a 10. napirendi pont 

előterjesztése záradékának módosítását, annak fejlécben történő hiba kijavítása érdekében.  

Az elnöklő engedélyével felkérte az Elnök úr jogi munkatársát, hogy szóljon az ügy szakmai 

hétteréről. 

Lulić Emil elmondta, hogy a 10. napirendi pont előterjesztési javaslatának fejlécében hibás 

hivatkozás található. A Tanács Alapszabályának 16. szakaszának 5. bekezdésére, 30. 

szakaszának 3. bekezdésére és 31. szakasza 1. bekezdésének c pontjára. Ezek a pontok mind a 

Végrehajtó Bizottságra előzetes döntés céljából átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

szólnak. A jelen előterjesztésben a Végrehajtó Bizottság nem döntött előzetesen, hanem 

mindössze elkészítette döntés céljából a Tanács elé az anyagot. Hozzátette, hogy eszerint nem 

lehet ezekre a szakaszokra hivatkozni, ezért a Végrehajtó Bizottság elnökének a módosító 

javaslatai, amelyek formai és jogi szempontból teljesen megfelelnek a jelen esetben, az az a 

nem átruházott hatáskörre, hanem csupán a döntés miatt a Tanács elé továbbított ügyekre. 

Ilyen, az előterjesztő által javasolt módosítással formális jogilag helyes lenne az előterjesztés 

és más módosítási javaslat elértelmetlenedne, így a Tanács áttérhetne a formális jogi keret 

tárgyalásáról a tartalom megtárgyalására. 

Az elnöklő elmondta, hogy e ponttal kapcsolatban érkezett még egy módosító javaslat, 

amelyet Várkonyi Zsolt tanácstag terjesztett a Tanács elé.  

Várkonyi Zsolt elmondta, hogy mind a három esetben (10., 11., 12. napirendre vonatkozó) 

módosító indítványt terjesztett a Tanács elé, azzal, hogy figyelembe vette a Forum 

Könyvkiadó Intézet társalapításának a meglétét. Elmondta, hogy elfogadja a Végrehajtó 

Bizottság elnökének előterjesztését, mivel többről van szó, mint egy formai hibáról, hiszen 

nem mindegy, hogy egy döntést minőségi többséggel hoz meg a Tanács, vagy egyszerű 

többséggel. Hozzátette, hogy mindhárom esetben elfogadja a módosító indítványt. 

Az elnöklő felkérte ifj. Virág Gábort, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatóját, hogy mondjon 

pár szót a napirenddel kapcsolatban. 

 

Hozzászóltak még: Tari István, ifj. Virág Gábor, Bacskulin István 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/60/2015-I ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
   A Tanács Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnökének a Forum Könyvkiadó 

Intézet a munkahelyek belső szervezéséről és rendszerezéséről szóló szabályzata 

módosításának módosító javaslatát ELFOGADJA.  

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 30 

mellette, 0 ellene 1 tartózkodó szavazattal elfogadásra került. 

 

 

Ezután az elnöklő a 10. napirendi pontot bocsájtotta szavazásra. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/60/2015 ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
   A Tanács ELFOGADJA a Forum Könyvkiadó Intézet a munkahelyek belső 

szervezéséről és rendszerezéséről szóló szabályzata módosítását. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 

30 igen, 1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

 

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT :  

A Forum Könyvkiadó Intézet 2015. évi pénzügyi terve módosításának elfogadása 

 

Hajnal Jenő elnök felkérte Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

módosító javaslatát. 

Jerasz Anikó  a 11. és a 12. napirendi pont kapcsán is módosító javaslatot nyújtott be a 

Magyar Nemzeti Tanács Ügyrendje 33. szakasza alapján az annak hivatkozásában jelentkező 

hiba orvoslása érdekében. 

Az elnöklő elmondta, hogy Várkonyi Zsolt tanácstag elfogadta e előterjesztést, majd felkérte 

ifj. Virág Gábor igazgató urat, hogy ismertesse a 11. és a 12. napirendi pontot. 

Az elnöklő szavazásra bocsájtotta Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnökének a 11. 

napirendi pontra vonatkozó módosítási javaslatát.  

Ifj. Virág Gábor  elmondta, hogy a 2015. évi kiadói terv egy kiadóval bővült, mégpedig a 

Mirjana Burzan és Kacziba Ágnes által elkészített szerb-magyar középszótárnak a kézirata, és 

a pénzügyi terv és ennek függvényében módosult.  

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

 

 

Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/61/2015-I ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
     A Tanács Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnökének a Forum Könyvkiadó 

Intézet 2015. évi pénzügyi terve módosítására vonatkozó módosító javaslatát  

ELFOGADJA.  

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a módosító 

javaslat 30 igen, 1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

 

Ezután az elnöklő a Forum Könyvkiadó Intézet 2015. évi pénzügyi terve módosításának 

elfogadását bocsájtotta szavazásra. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/61/2015 ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
   A Tanács ELFOGADJA a Forum Könyvkiadó Intézet 2015. évi pénzügyi terve 

módosítását. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 

29 igen, 1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

 

 

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT :  

A Forum Könyvkiadó Intézet 2015. évi kiadói terve és munkaprogramja módosításának 

elfogadása 

 

Hajnal Jenő ismertette a napirendi pontot. 

Lovas Ildikó elmondta, hogy Mirjana Burzan, tanárnő és Kacziba Ágnes, professzor asszony 

közös munkájának eredménye az említett szótár. Mindenkiben megvan az a törekvés, hogy a 

kommunikációt erősíteni kell, és ebben kívánják segíteni a továbbtanuló egyetemistákat és azt 

szeretnék, hogy ha a gyerekek úgy tanulnának szerbül, hogy boldogulni tudjanak a 

szülőfödjükön. Az igazgató úr beszámolóját kiegészítve hozzátette, hogy a pótköltségvetésben 

látták elő azokat az eszközöket, igen magas pénzeszközöket, amelyeket a Forum Könyvkiadó 

részére az MNT átutalt, hogy a középszótár végre megjelenhessen. 

Tari István kérdése arra vonatkozott, hogy ki volt Lovas Ildikó kéziratának recenzense. Arra 

kérte a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatóját, hogy válaszoljon a kérdésre. 

Virág Gábor nem reagált a feltett kérdésre. 

 

Hozzászólt még: Bacskulin István, Tari István 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

 

 

Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/62/2015-I ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
     A Tanács Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnökének a Forum Könyvkiadó 

Intézet 2015. évi kiadói terve és munkaprogramja módosítására vonatkozó módosító 

javaslatát  ELFOGADJA.  

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a módosító 

javaslat 28 igen, 2 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

 

Ezután az elnöklő a Forum Könyvkiadó Intézet 2015. évi kiadói terve és munkaprogramja 

módosításának elfogadását bocsájtotta szavazásra. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/62/2015 ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
   A Tanács ELFOGADJA a Forum Könyvkiadó Intézet 2015. évi kiadói terve és 

munkaprogramja módosítását. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 28 igen, 

2 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

 

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT :  

A zentai Történelmi Levéltár 2014. évi munkaprogramjáról szóló jelentés elfogadása 

Hajnal Jenő elnök felkérte Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

napirendi pontot. 

Jerasz Anikó elmondta, hogy a Végrehajtó Bizottság 11. ülésén tudomásul vette a zentai 

Történelmi Levéltár 2014. évi munkaprogramjáról szóló jelentést, és a Bizottság a Tanács elé 

terjeszti elfogadásra. Hozzátette, hogy a zentai Történelmi Levéltár az MNT társalapított 

intézménye. 

A továbbiakban az elnöklő felkérte Molnár Tibor megbízott igazgató urat, hogy ismertesse a 

zentai Történelmi Levéltár 2014. évi munkaprogramjáról szóló jelentést.  

 

Hozzászólt még: Molnár Tibor, Hajnal Jenő 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

 

Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/72/2015 ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
   A Tanács ELFOGADJA a zentai Történelmi Levéltár 2014. évi 

munkaprogramjáról szóló jelentés elfogadását.  

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 30 igen, 

0 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

 

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT :  

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Tartományi Kulturális és Tájékoztatási 

Titkárság 2015. évi, a nemzeti kisebbségek részére kiírt kiadói tevékenységekre vonatkozó 

pályázatainak kapcsán 

Hajnal Jenő elnök felkérte Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnökét, hogy terjessze be a 

javaslatot. 

Jerasz Anikó ismertette a Végrehajtó Bizottság záradékát. 

Náray Éva, az MNT Kulturális Bizottságának elnöke elmondta, hogy a Bizottság 

megvizsgálta és véleményezte a beérkezett pályázatokat. Tájékoztatásul hozzátette, hogy 

összesen 975.000,00 dinárról volt szó, erre majdnem két tucat kiadó jelentkezett. Könyvek 

kiadására összesen 575.000,00 dinárt irányzott elő a Tartomány, folyóiratok esetében ez 
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400.000,00 dinárt tett ki. Gazdasági besorolás szerint szabta meg a Tartomány, hogy melyik 

számra mekkora összeg jut. 

Tari István az összeférhetetlenség fontosságát emelte ki. 

Hajnal Jenő elnök az összeférhetetlenség kapcsán elmondta, hogy egyértelmű döntés született 

a Tartományban, az Ombudsman véleményét is kikérték, tehát testületi döntés esetén Tari 

István tanácstag is nyugodtan szavazhat. 

 

Hozzászólt még: Bacskulin István 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

 

Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/63/2015 ___KELT___2015. március 09-ÉN 
_______________________________________________________________________________ 

  A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Tartományi Kulturális 

és Tájékoztatási Titkárság 2015. évi, a nemzeti kisebbségek részére kiírt kiadói 

tevékenységekre vonatkozó pályázatainak kapcsán 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 28 igen, 

3 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

 

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT :  

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása Törökkanizsa Község 2015. évi művelődési 

egyesületek részére kiírt kulturális pályázatának eszközfelosztása kapcsán 

 

Hajnal Jenő elnök felkérte Náray Évát, az MNT Kulturális Bizottságának elnökét, hogy 

ismertesse a Bizottság döntését e napirendi pont kapcsán. 

Náray Éva ismertette a Bizottság döntését, mely elektronikus szavazás útján született meg. 

 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

 

Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/64/2015 ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
   A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Törökkanizsa Község 

2015. évi művelődési egyesületek részére kiírt kulturális pályázatának eszközfelosztása 

kapcsán 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 29 igen, 

2 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

 

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT :  

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyarkanizsa Község 2015. évi községi 

költségvetéséből támogatandó művelődési programokra és projektumokra vonatkozó 

pályázata kapcsán 
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Hajnal Jenő elnök felkérte Náray Évát, az MNT Kulturális Bizottságának elnökét, hogy 

ismertesse a Bizottság döntését e napirendi pont és az ezt követő pont kapcsán is. 

 

Náray Éva ismertette a Bizottság döntését a 16. és a 17. napirendi pont kapcsán, mely 

elektronikus szavazás útján, többségi szavazattal született meg. 

Bacskulin István megkérte azokat a tanácstagokat, akik valamiképpen érintettek a 

magyarkanizsai pénz elosztásban, hogy azok ne vegyenek részt a szavazásban, ahogyan ezt ő 

is teszi. Erre kérte Nyilas Leonov Anitát is. 

 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

 

Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/65/2015 ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
   A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Magyarkanizsa 

Község 2015. évi községi költségvetéséből támogatandó művelődési programokra és 

projektumokra vonatkozó pályázata kapcsán 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 29 igen, 

1 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

 

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT :  

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a Magyarkanizsa Község 2015. évi községi 

költségvetéséből támogatandó civil szervezetek projektumaira vonatkozó pályázata kapcsán 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

 

Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/66/2015 ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
   A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a Magyarkanizsa 

Község 2015. évi községi költségvetéséből támogatandó civil szervezetek projektumaira 

vonatkozó pályázata kapcsán 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 28 igen, 

2 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

 

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT :  

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori Laza Kostić Művelődési Központ 

igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

 

Hajnal Jenő elnök felkérte Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnökét, hogy indokolja az 

előterjesztését. Jerasz Anikó ismertette a Bizottság döntését, mely szerint a Bizottság nem 

támogatja Srđan Aleksić választását az intézmény igazgatójának.  

Náray Éva, az MNT Kulturális Bizottságának elnöke elmondta, hogy az MNT 2011. 

november 29-én elfogadott záradéka szerint a Laza Kostić Művelődési Központ javasolja 

azokat a pályázati feltételeket, ami alapján eldöntik a Magyar Kulturegyesületek éves 
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költségvetését, Bezdánban, Csonoplyán, Nemesmiliticsen, Zomborban és Őrszálláson. Tehát a 

e Művelődési Központnak igenis figyelmet kell fordítania a magyar kultúrára, a magyar 

hagyományok őrzésére és a magyar kultúra szegmenseire Zomborban. Ez viszont egy halvány 

utalással sem fordul elő a jelölt programjában. Hozzátette, hogy ennek függvényében a 

Kulturális Bizottság semmiféleképpen nem tudja támogatni a jelöltet. 

Nyilas Leonov Anita elmondta, hogy a 60 ezres zombor községbeli többségi szerbség mellett 

12 ezeres magyarság is él ott. Hozzátette, hogy itt az alkalom, amikor tehetnek a magyarságért 

és támogassák annak a 12 ezer magyar embernek is a jogait, hogy számukra is elérhető legyen 

a magyar kultúra, a magyar színház, magyar nyelven a könyvbemutatók. 

Tari István elmondta, hogy Laza Kostić Művelődési Központ szerb intézmény és Zomborban 

a magyarság a művelődési életét a Magyar Polgári Kaszinóban éli. Hozzátette, hogy a 

Művelődési Központban soha nem voltak magyar programok.   

Várkonyi Zsolt ismertette a Végrehajtó Bizottság döntéseiben szereplő formai hibákat a jelen 

napirendi pontra vonatkozólag. 

Lovas Ildikó elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsnak többek között az a feladata, hogy 

a magyar kulturális értékteremtésben úgy legyenek jelen, hogy lehetségessé válik egy- vagy 

több magyar kulturális rendezvény megszervezése. Elmondta továbbá, hogy a Magyar Polgári 

Kaszinó egy egyesület, tehát ily módon nem lehet kiemelt intézménye a Magyar Nemzeti 

Tanácsnak, viszont a Kaszinó nem csak a zombori, de a nyugat-bácskai magyarságnak és 

mindannyiuknak az egyik nagyon fontos jelképes szóval mondva intézménye, azonban 

jogszerint nem intézmény, mint Laza Kostić, ahol szintén szeretnék, ha irodalmi estekre, 

beszélgetésekre sor kerülhetne. 

 

Hozzászólt még: Bacskulin István 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

 

Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/67/2015 ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
   A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a zombori Laza Kostić 

Művelődési Központ igazgatóválasztási eljárása kapcsán 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 28 igen, 

2 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

 

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT :  

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a fehértemplomi Történelmi Levéltár 

Igazgatóbizottságának tagválasztási eljárása kapcsán 

 

Hajnal Jenő elnök felkérte Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnökét, hogy indokolja az 

előterjesztését. Jerasz Anikó ismertette a Bizottság döntését, amely azt tartalmazza, hogy a 

Bizottság támogatja Fodor Tamás verseci lakos kinevezését a fehértemplomi Történelmi 

Levéltár Igazgatóbizottsági tagjának. 

Virág Klára ismertette Fodor Tamás jelölt életrajzát. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 
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Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/68/2015 ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
   A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a fehértemplomi 

Történelmi Levéltár Igazgatóbizottságának tagválasztási eljárása kapcsán 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 28 igen, 

2 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

 

HUSZADIK NAPIRENDI PONT :  

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a temerini Nemzetek Közötti Viszonyügyi 

Tanács magyar nemzetiségű tagjainak jelölése kapcsán 

 

Hajnal Jenő felkérte Beretka Katinkát, a Végrehajtó Bizottság tagját, hogy ismertesse a 

napirendi pontot. 

Beretka Katinka elmondta, hogy az MNT Nyelvhasználati Bizottsága is véleményezte és 

támogatta a temerini Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanács 5 új tagjának javaslatát. 

Felsorolta a tagokat: Lepár Mária, Kalmár Zoltán, Urbán Gyula, Úri Zoltán, Varga Zoltán. 

Hozzátette, hogy a javaslat kapcsán döntést hozott a Végrahajtó Bizottság is. 

Bacskulin István kérdése, hogy miért szerepelnek cirill írásmóddal a tagok nevei. 

Hajnal Jenő elmondta, hogy a szerb helyesírás szerint szerepelnek a nevek az adatlapban. 

Lovas Ildikó ismertette a temerini Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanács magyar 

nemzetiségű 5 új tagjelölt életrajzát. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

 

Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/69/2015 ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
   A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a temerini Nemzetek 

Közötti Viszonyügyi Tanács magyar nemzetiségű tagjainak jelölése kapcsán 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 28 igen, 

3 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

 

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT :  

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zsablyai Nemzetek Közötti Viszonyügyi 

Tanács magyar nemzetiségű tagjának jelölése kapcsán 

Hajnal Jenő elnök felkérte Jerasz Anikót, a Végrehajtó Bizottság elnökét, hogy indokolja az 

előterjesztését. Jerasz Anikó ismertette a Bizottság döntését, mely szerint a Bizottság 

támogatja Csőke Csaba kertészmérnököt a magyar nemzeti közösség képviselőjeként. 

Vass Tibor tanácstag elmondta, hogy nem tudja támogatni Csőke Csaba temerini lakos 

jelölését a zsablyai Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsba. Vass Tibor tanácstag javaslata, 
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hogy az MNT vegye le napirendi pontról ennek az ügynek a megtárgyalását és a következő 

MNT ülésre magyarul beszélő zsablyai lakost jelöljenek ennek a funkciónak a betöltésére. 

Németh Ernő ismertette Csőke Csaba jelölt életrajzát és munkásságát. 

Talpai Sándor elmondta, hogy Csőke Csabát a zsablyai önkormányzat javasolta és az MNT 

hagyja jóvá. Hozzátette, hogy nem lehet levenni napirendről, mivel a napirendre vonatkozó 

javaslatot az ülés elején tehetik meg. 

Szilágyi Miklós elmondta, hogy nem a Magyar Nemzeti Tanács ajánlotta Csőke Csabát a 

Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsba, hanem Zsablya Község. Ezt a javaslatot hagyja 

jóvá vagy nem hagyja jóvá az MNT. 

 

Hozzászólt még: Bacskulin István 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

 

Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/70/2015 ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
   A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a zsablyai Nemzetek 

Közötti Viszonyügyi Tanács magyar nemzetiségű tagjának jelölése kapcsán 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 27 igen, 

1 tartózkodó, 3 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

 

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT :  

A Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyása a zombori utcanév-meghatározási eljárás 

kapcsán 

Hajnal Jenő felkérte Beretka Katinkát, a Végrehajtó Bizottság tagját, hogy ismertesse a 

napirendi pontot. 

Beretka Katinka elmondta, hogy a Nyelvhasználati Bizottság pozitívan véleményezte, hogy  

Zomborban a választott utca az Északi utca nevet kapjon, illetve a Végrehajtó Bizottság is 

döntést hozott ennek ügyében, ezért kéri a Tanácsot, hogy támogassák a javaslatot. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

 

Z Á R A D É K 

SZÁM __ Z/71/2015 ___KELT___2015. március 09-ÉN 

______________________________________________________________________ 
   A Tanács JÓVÁHAGYJA a Végrehajtó Bizottság döntését a zombori utcanév-

meghatározási eljárás kapcsán. 

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 28 igen, 

2 tartózkodó, 0 ellene szavazattal elfogadásra került. 

 

 

HUSZONHARMADIK  NAPIRENDI PONT :  

Határozat a MNT és a MNT Végrehajtó Bizottsága által elfogadott, meghozott jogi aktusok 

megjelentetéséről a MNT hivatalos honlapján 

Hajnal Jenő átadta a szót Tari Istvánnak, hogy ismertesse az előterjesztését. 



18 

 

Tari István ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a Végrehajtó Bizottság összes 

meghozott döntése fent kellene, hogy legyen az MNT hivatalos honlapon. Véleménye szerint 

papír alapú változata is kell, hogy legyen a honlapnak. 

Antal Szilárd elmondta, hogy honlap készítése, amint már a harmadik napirendi pont alatt is 

kifejtette, folyamatban van. 

Hajnal Jenő hozzátette, hogy okafogyottá vált e javaslat ebben a pillanatban, viszont abban 

egyetért, hogy az MNT hivatalos honlapját úgy kell kiépíteni, hogy az megfeleljen minden 

elvárásnak. 

 

A Tanács a következő döntést hozta: 

 

 

Ü L É S V E Z E T É S I   Z  Á  R  A  D  É  K 

KELT___2015. március 09-ÉN ___ 

 

   A Tanács NEM TÁMOGATJA az MNT és az MNT Végrehajtó Bizottsága által 

elfogadott, meghozott jogi aktusok megjelentetését az MNT hivatalos honlapján.  

 Az elnöklő a szavazatok megszámlálása után megállapította, hogy a javaslat 3 igen, 

3 tartózkodó, 24 ellene szavazattal nem került elfogadásra. 

 

 

 

Miután több kérdés illetve indítvány nem hangzott el, mgr. Hajnal Jenő berekesztette a 

Magyar Nemzeti Tanács negyedik rendes ülését.    

 

Befejezve 18.15 perckor. 

 

 

________________             ___________________ 

Tómó Szalma Beáta                                   P. H.                Mgr. Hajnal Jenő                                                   

jegyzőkönyvvezető                                              elnök                            

                                                                                            

                                                                                                                     

                                                                                                                         

 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács Alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám 

alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének (a) pontja és A Magyar Nemzeti Tanács Ügyrendje 

(meghozva 2014. december 2-án H/2/2014 iratszám alatt) 29. szakaszának 2. bekezdése és 

74. szakaszának 3. bekezdése alapján a Tanács 2015. április20-i, VI. rendes ülésén meghozza 

a következő 

HATÁROZATOT 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÜGYRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz  

Ezen Határozattal módosításra kerül a Magyar Nemzeti Tanács Ügyrendje (elfogadva 

2014. december 2-án H/2/2014 iratszám alatt). 

2. szakasz 

A 3. szakasz 1. bekezdésének szövege a következőképp módosul: 

„A Tanács megalakulása után az alakuló ülésen legalább egy tanácstag javaslatára a Tanács 

első rendes ülését az elnöklő (korelnök) hívja össze és vezeti.” 

A 3. szakasz 3. bekezdésében „az egyik munkaelnökségi tag” szövegrész törlődik, 

helyébe „a legfiatalabb tanácstag (korjegyző)” szövegrész kerül. 

A 3. szakasz 4. bekezdésében a „jegyzőkönyvvezető” kifejezés törlődik, helyébe a 

„korjegyző” kifejezés kerül. 

3. szakasz 

A 4. szakasz 2. bekezdésében az „ajánl” kifejezés törlődik, helyébe a „javasol” 

kifejezés kerül. 

A 4. szakasz 3. bekezdésében az „ajánlatot” kifejezés törlődik, helyébe a „javaslatot” 

kifejezés kerül. 

A 4. szakasz 4. bekezdésében „az elnöklő” kifejezés törlődik, helyébe „a korelnök” 

kifejezés kerül. 

4. szakasz 

Az 5. szakasz 2. bekezdésében „Az elnöklő” kifejezés törlődik, helyébe „A korelnök” 

kifejezés kerül. 

 

 



5. szakasz 

A 6. szakasz 2. bekezdésében „az elnöklő” kifejezés törlődik, helyébe „a korelnök” 

kifejezés kerül. 

6. szakasz 

A 11. szakaszban „az elnöklőtől” kifejezés törlődik, helyébe „a korelnöktől” kifejezés 

kerül. 

7. szakasz 

A 14. szakasz 1. bekezdésében „a következő eltéréssel: az alelnöki tisztségre javasolt 

személyről a tanácstagok „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” szavazatot adhatnak le” 

szövegrész törlődik. 

8. szakasz 

A 17. szakasz 2. bekezdésében a „tehet ajánlatot” kifejezés törlődik, helyébe a „tesz 

javaslatot” kifejezés kerül. 

9. szakasz 

A 21. szakasz 2. bekezdésében a „kihelyezett,” szövegrész törlődik. 

10. szakasz 

A 23. szakaszban az „előző ülés jegyzőkönyve” szövegrész törlődik, helyébe az „előző 

ülés jegyzőkönyvi kivonata” kifejezés kerül. 

11. szakasz 

A 28. szakasz 1. bekezdése módosul, és következőképpen szól: 

„A Tanács ülésén részt vesz a Tanács elnöke és alelnöke, a tanácstagok, a Végrehajtó 

Bizottság tagjai, valamint tanácskozási joggal a Hivatal vezetőjeés azok a személyek, akiket a 

Tanács elnöke az ülésre külön meghív, vagy akiknek a jelenlétét engedélyezi.” 

A 28. szakasz 2. bekezdésében „a Tanács által megbízott alelnökére” szövegrész 

törlődik, helyébe „az alelnökre” szövegrész kerül. 

12. szakasz 



A 29. szakasz 2. bekezdése után új harmadik bekezdés kerül hozzáadásra a következők 

szerint: 

„Az előterjesztés napirendre tűzéséről, kivéve ha az minősített előterjesztőtől érkezik, a 

Tanács vita nélkül, egyszerű többséggel dönt a napirend elfogadásakor.” 

13. szakasz 

A 30. szakasz 2. bekezdésében a „képviselői kérdés,” szövegrész törlődik, helyébe a 

„tanácstagok kérdésére és”szövegrész kerül. Ugyanebben a bekezdésben az „és a felszólalás 

előterjesztésére” szövegrész törlődik. 

14. szakasz 

A 31. szakasz 1. bekezdésében „A Végrehajtó Bizottság elnöke és a Tanács bármely 

tagja” szövegrész törlődik, helyébe a „Bármely tanácstag” szövegrész kerül. 

A 31. szakasz 4. bekezdésében a mondatot bezáró pont törlődik, helyébe vessző kerül, 

utána pedig„a 29. szakasszal összhangban.” szövegrész kerül hozzáadásra. 

 

15. szakasz 

A 32. szakasz 1. bekezdésében az „elsőként a sürgősségi indítványokról, majd bizonyos 

napirendi pontok visszavonásáról” szövegrész törlődik, helyébe az „elsőként a sürgősségi 

indítványokról, majd bizonyos előterjesztések napirendre tűzéséről 29. szakasz 3. bekezdése 

értelmében, majd bizonyos napirendi pontok visszavonásáról”szövegrész kerül. 

16. szakasz 

A 33. szakasz 1. bekezdése után új bekezdés kerül, melynek szövege: 

„Az egyes előterjesztések módosító javaslatainak előterjesztésére alkalmazandóak az 

előterjesztésekre vonatkozó szabályok a 29. szakasszal összhangban.” 

Ezzel összhangban a szakasz eddigi 2. bekezdése a szakasz 3. bekezdésévé válik, a 

szakasz eddigi 3. bekezdése a szakasz 4. bekezdésévé válik, és a szakasz eddigi 4. bekezdése 

a szakasz 5. bekezdésévé válik. 

17. szakasz 

A 34. szakasz a következőképpen módosul: 



„A napirend megállapítása után a Tanács áttér a napirendben megállapított sorrend 

alapján a napirendi pontok megvitatására. 

A Tanács ülésén valamennyi napirendi pont megvitatásánál a felszólalásokra a 

következő jogosultsági sorrendben kerül sor: 

(a) az előterjesztő, 

(b) a Végrehajtó Bizottság képviselője, 

(c) a tanácstagok jelentkezésük sorrendje szerint, 

(d) az ülésen tanácskozási joggal részt vevő személyek. 

A Tanács ülésén folyó vitában minden tanácstagnak jogában áll felszólalnia. 

A napirendhez kapcsolódó felszólalások során a szót a Tanács elnöke adja meg. A 

Tanács elnöke kivételesen eltérhet a (2) bekezdés szerinti jogosultsági sorrendtől. 

A előterjesztőnek nincs időkorlátozása. 

A felszólalás legfeljebb 5 (öt) percig tarthat. 

A felszólaló legfeljebb még egyszer kaphat szót. A második felszólalás időtartama 

legfeljebb 2 (két) perc lehet. 

Az ülés folyamán bármelyik tanácstag az egymással összefüggő napirendi pontok 

együttes megvitatására tehet javaslatot. A javaslatról a Tanács ülésvezetési záradékkal dönt.” 

18. szakasz 

A 36. szakasz második bekezdésében a „napirenden” kifejezés törlődik, helyébe a 

„napirendi pontban” kifejezés kerül. Ugyanebben a bekezdésben a „napirendhez” kifejezés 

törlődik, helyébe a „napirendi ponthoz” kifejezés kerül. 

 

19. szakasz 

A 37. szakasz 1. bekezdésében az „1 (egy) alkalommal” szövegrész törlésre kerül. 

A 37. szakasz 2. bekezdése a következőképpen módosul: 

„A tárgyalt napirendi pontot érintő ügyrendi kérdésben a vita lezárása előtt bármelyik 

tanácstag szót kérhet és javaslatot tehet. A Tanács a javaslatról vita nélkül határoz. A jelen 

Ügyrend rendelkezéseinek betartásával kapcsolatos hozzászólás felszólalásnak minősül.” 

20. szakasz 

A 39. szakasz 2. bekezdése törlődik. Ezzel összhangban a szakasz 3. bekezdéséből a 

szakasz 2. bekezdése lesz. 



21. szakasz 

A 40. szakasz 3. bekezdésében az „intézkedést róhat ki a tanácstagra” szövegrész 

törlődik, helyébe az „intézkedéseket róhatja ki” szövegrész kerül. 

22. szakasz 

A 45. szakasz 1. bekezdésében a „felszólalóhoz” kifejezés törlődik, helyette a 

„személyhez” kifejezés kerül. 

23. szakasz 

A 47. szakasz 1. bekezdésében az „ügyrend 59. szakaszának értelmében” szövegrész 

törlődik, helyébe az „ügyrend 45. szakaszának értelmében” szövegrész kerül. 

A 47. szakasz 5. bekezdésében „a Tanács épületében” szövegrész törlődik. 

24. szakasz 

Az 51. szakasz 1. bekezdése a következőképp módosul: 

„A Tanács ülésén a szavazás nyilvános kivéve, ha a Tanács másként határoz, illetve a jelen 

Ügyrend rendelkezéseivel előírt esetekben.” 

25. szakasz 

Az 55. szakasz 1. bekezdésében a „legyen” kifejezés után a mondatot záró pont elé az 

„illetve a jelen Ügyrend rendelkezéseivel előírt esetekben” szövegrész kerül beillesztésre. 

 

26. szakasz 

A 62. szakasz előtti cím a következőképpen módosul:„5. Jegyzőkönyv és jegyzőkönyvi 

kivonat”. 

A 62. szakasz a következőképpen módosul: 

„A Tanács üléséről jegyzőkönyv és jegyzőkönyvi kivonat készül. 

A Tanács jegyzőkönyvi kivonata tartalmazza a megjelent tanácstagok és meghívottak 

nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a felszólalókat és a felszólalások 

lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket, valamint az esetleges 

rendfenntartó intézkedéseket. 



A jegyzőkönyv és jegyzőkönyvi kivonat elkészítéséről a Hivatal megbízott munkatársa 

gondoskodik. 

A Tanács üléseinek jegyzőkönyvi kivonatát a Tanács elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja 

alá. 

A Tanács honlapján – a zárt ülések kivételével – megtekinthetőek a Tanács ülésére 

előterjesztett napirendi pontok és az ülés jegyzőkönyvI kivonata. 

A Tanács tagjai és más felszólalók a Tanács elnökénél írásban vagy a következő ülésen 

szóban kérhetik a jegyzőkönyvi kivonat kijavítását, ha annak tartalma a megítélésük szerint 

nem egyezik meg az általuk előadottakkal. 

Az előző ülésre vonatkozó jegyzőkönyvi kivonat a Tanács soron következő ülésén 

lehetőség szerint elfogadásra kerül.” 

27. szakasz 

A 63. szakasz előtti címben a „Képviselői kérdés” szavak törlődnek, helyükbe a „A 

tanácstagok kérdései” szavak kerülnek. 

A 63. szakasz 1. bekezdésében a „képviselői” szó törlődik. 

A 63. szakasz 1. bekezdésében a „legkésőbb 15 napon belül írásban” szövegrész a 

következőképpen módosul: 

„legkésőbb 90 napon belül írásban”. 

28. szakasz 

A 73. szakasz a következőképpen módosul: 

„A Tanács által meghozott aktusok a Tanács hivatalos honlapján kerülnek közzétételre az 

elfogadásukat követő 3(három) munkanapon belül. 

A Tanács aktusai közzétételük napján lépnek hatályba kivéve, ha az aktusban nincs másként 

meghatározva.” 

29. szakasz 

A 75. szakasz 2. bekezdése a következőképpen változik: 

„Jelen Ügyrend hatályba lépésével hatályát veszti a Tanács eddigi Ügyrendje (elfogadva 

2012. március 29-én H/5/2012 iratszám alatt).”   

30. szakasz 

Jelen határozat a közzététele utáni napon lép hatályba.  



Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. 

Iratszám: H/11/2015 

Kelt: 2015. április 20-án 

 

 _____________________________ 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 az MNT elnöke 

 



A Magyar Nemzeti Tanács Alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám 

alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja, valamint 31. szakasza 1. bekezdésének b) pontja 

alapján a Tanács 2015. április 20-i VI. rendes ülésén meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET 2014. ÉVI ÜGYVITELI JELENTÉSE ÉS 

ZÁRSZÁMADÁSA VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Magyar Nemzeti Tanács támogatja a Forum Könyvkiadó Intézet 2014. évi ügyviteli 

jelentését és zárszámadását. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. 

Iratszám: Z/73/2015 

Kelt: 2015. április 20-án 

 

 

 

 _____________________________ 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 az MNT elnöke 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács Alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám 

alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja, valamint 31. szakasza 1. bekezdésének b) pontja 

alapján a Tanács 2015. április 20-i VI. rendes ülésén meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET 2014. ÉVI ÜGYVITELI 

JELENTÉSE ÉS ZÁRSZÁMADÁSA VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Magyar Nemzeti Tanács támogatja a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2014. évi 

munkáról szóló jelentését és zárszámadását. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. 

Iratszám: Z/74/2015 

Kelt: 2015. április 20-án 

 

 

 

 _____________________________ 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 az MNT elnöke 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács Alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám 

alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja, valamint 31. szakasza 1. bekezdésének b) pontja 

alapján a Tanács 2015. április 20-i VI. rendes ülésén meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

A ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 2014. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Magyar Nemzeti Tanács elfogadja a A Zentai Magyar Kamaraszínház 2014. évi munka- 

és pénzügyi beszámolóját. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. 

Iratszám: Z/75/2015 

Kelt: 2015. április 20-án 

 

 

 

 _____________________________ 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 az MNT elnöke 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács Alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám 

alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja, valamint 31. szakasza 1. bekezdésének b) pontja 

alapján a Tanács 2015. április 20-i VI. rendes ülésén meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT 2014. ÉVI 

MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Magyar Nemzeti Tanács elfogadja a A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási 

Központ 2014. évi munka- és pénzügyi jelentését. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. 

Iratszám: Z/76/2015 

Kelt: 2015. április 20-án 

 

 

 

 _____________________________ 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 az MNT elnöke 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács Alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám 

alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja, valamint 31. szakasza 1. bekezdésének b) pontja 

alapján a Tanács 2015. április 20-i VI. rendes ülésén meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

A CNESA OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 2014. ÉVI TARTALMI ÉS 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Magyar Nemzeti Tanács elfogadja a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2014. évi 

tartalmi és pénzügyi beszámolóját. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. 

Iratszám: Z/77/2015 

Kelt: 2015. április 20-án 

 

 

 

 

 _____________________________ 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 az MNT elnöke 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács Alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám 

alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja, valamint 31. szakasza 1. bekezdésének b) pontja 

alapján a Tanács 2015. április 20-i VI. rendes ülésén meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

A TOPOLYAI JUHÁSZ ERZSÉBET KÖNYVTÁR  2014. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

JELENTÉSE ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Magyar Nemzeti Tanács elfogadja a Juhász Erzsébet Könyvtár 2014. évi munka- és 

pénzügyi jelentését. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. 

Iratszám: Z/78/2015 

Kelt: 2015. április 20-án 

 

 

 

 _____________________________ 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 az MNT elnöke 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács Alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám 

alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja, valamint 31. szakasza 1. bekezdésének b) pontja 

alapján a Tanács 2015. április 20-i VI. rendes ülésén meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYARKANIZSAI JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR  2014. ÉVI MUNKA- ÉS 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Magyar Nemzeti Tanács elfogadja a József Attila Könyvtár 2014. évi munka- és 

pénzügyi beszámolóját. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. 

Iratszám: Z/79/2015 

Kelt: 2015. április 20-án 

 

 

 

 

 _____________________________ 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 az MNT elnöke 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács Alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám 

alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja, valamint 31. szakasza 1. bekezdésének b) pontja 

alapján a Tanács 2015. április 20-i VI. rendes ülésén meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

A MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT. 2014. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉSE 

ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Magyar Nemzeti Tanács elfogadja a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2014. évi munka- és 

pénzügyi jelentését. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. 

Iratszám: Z/80/2015 

Kelt: 2015. április 20-án 

 

 

 

 

 _____________________________ 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 az MNT elnöke 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács Alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám 

alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja, valamint 31. szakasza 1. bekezdésének b) pontja 

alapján a Tanács 2015. április 20-i VI. rendes ülésén meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

A HÉT NAP LAPKIADÓ 2014. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉSE 

ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Magyar Nemzeti Tanács elfogadja a Hét Nap Lapkiadó Kft. 2014. évi munka- és 

pénzügyi jelentését. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. 

Iratszám: Z/81/2015 

Kelt: 2015. április 20-án 

 

 

 

 

 _____________________________ 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 az MNT elnöke 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács Alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám 

alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja, valamint 31. szakasza 1. bekezdésének b) pontja 

alapján a Tanács 2015. április 20-i VI. rendes ülésén meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

A PANNÓNIA ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉSE 

ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Magyar Nemzeti Tanács elfogadja a Pannónia Alapítvány 2014. évi munka- és 

pénzügyi jelentését. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. 

Iratszám: Z/82/2015 

Kelt: 2015. április 20-án 

 

 

 

 

 _____________________________ 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 az MNT elnöke 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács Alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám 

alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja, valamint 31. szakasza 1. bekezdésének b) pontja 

alapján a Tanács 2015. április 20-i VI. rendes ülésén meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

AZ ÚJVIDÉKI MOZAIK ALAPÍTVÁNY  2014. ÉVI MUNKA- ÉS PÉNZÜGYI 

BESZÁMOLÓJA ELFOGADÁSÁRÓL 

1. szakasz 

A Magyar Nemzeti Tanács elfogadja a Mozaik Alapítvány 2014. évi munka- és pénzügyi 

beszámolóját. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. 

Iratszám: Z/83/2015 

Kelt: 2015. április 20-án 

 

 

 

 

 _____________________________ 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 az MNT elnöke 

 

 



A Magyar Nemzeti Tanács Alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám 

alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének i) pontja, 30. szakaszának, valamint a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet Alapszabálya 26. szakaszának 5. bekezdése alapján a Tanács 2015. április 

20-i VI. rendes ülésén meghozza a következő 

ZÁRADÉKOT 

A VAJDASÁGI MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET IGAZGATÓBIZOTTSÁGI-

TAGVÁLASZTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

1. szakasz 

A Magyar Nemzeti Tanács a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2015. április 8-án 

beérkezett 070/15-II/13 iratszámú kérelme alapján támogatja Juhász Gyula informatikus, 

népzene-archivista (születési éve: 1982, címe: Zenta, Dositej Obradović u. 10/A) és Nagy 

Abonyi (Pál) Péter dokumentarista-digitalizáló technikus (születési éve: 1980, címe: Zenta, 

Branislav Nušić u. 6.) kinevezését a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

Igazgatóbizottságába, mégpedig az adott prioritási sorrendben. 

2. szakasz 

Jelen záradék a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen záradék a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. 

Iratszám: Z/84/2015 

Kelt: 2015. április 20-án 

 

 

 

 

 _____________________________ 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 az MNT elnöke 

 



A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (A SZK Hivatalos közlönye, 72/2009., 

20/2014-AB, 55/2014. sz.) 7. szakaszának 6. bekezdése, A Magyar Nemzeti Tanács Alapszabálya 

(elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) 14. szakasza 1. bekezdésének (b) pontja, 23. 

szakasza 1. bekezdésének (d) pontja, 27. szakaszának 2. bekezdése és 30. szakaszának 4. bekezdése 

alapján a Magyar Nemzeti Tanács VI. rendes ülésén 2015. április 20-án meghozza a következő 

H A T Á R O Z A T O T   

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA 

TAGJAINAK ÉS ELNÖKÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL   

1. szakasz 

A Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) végrehajtó szervének, a Végrehajtó 

Bizottságnak a megbízatása A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 7. szakaszának 

6. bekezdése értelmében alaki jogi okokból megszűnt. 

A Végrehajtó Bizottság elnökét és tagjait a Tanács választja a Tanács elnökének javaslatára. 

2. szakasz 

A Tanács a Végrehajtó Bizottság elnökének és tagjainak a következő személyeket választja: 

 

Elnök: Jerasz Anikó 

Tagok: 

1. dr. Antal Szilárd 

2. dr. Beretka Katinka 

3. ft. mgr. Paskó Csaba 

3. szakasz 

A Végrehajtó Bizottság elnökének és tagjainak a megbízatása a törvényben és a Tanács 

alapszabályában meghatározott esetekben szűnik meg. 

4. szakasz 

Jelen határozat a közzététele utáni napon lép hatályba. 

Jelen határozat a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre. 

 

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS 

Szabadka, Ago Mamužić u. 11/II. 

Iratszám: H/12/2015 

Kelt: 2015. április 20-án 

 

 _____________________________ 

 Mgr. Hajnal Jenő, 

 az MNT elnöke 

 


